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Yol-İş Sendikası’nın 12-14 Eylül 2003 günleri yapılan genel kurulunda genel mali sekreterliğe
Ramazan Ağar seçildi. Ramazan Ağar bugün Yol-İş’in genel başkanı ve Türk-İş’in genel eğitim
sekreteri.
15 Eylül 2003’ten 6 Temmuz 2007 tarihine kadarki dönemde Yol-İş’in bütün mali işlemlerinden
birinci derecede Ramazan Ağar, ikinci derecede o dönemde mali işlerden sorumlu genel başkan
yardımcısı olan Nuhi Çelebi sorumludur. Muhasebe müdürü Mahmut Ballıktaş da cezai sorumluluğu
paylaşmaktadır.
Bu dönemde yürürlükte olan Sendikalar Kanununa göre, sendikalar “gelirlerini bu Kanunda ve
tüzüklerinde gösterilen faaliyetler dışında kullanamazlar veya bağışlayamazlar.”
Sendikaların birilerine hediye vermesi ve hele hele rüşvet vermesi yasaktır.
Kanuna göre, bu yasağı ihlal eden yetkili sorumlulara, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suçu
oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Ayrıca, yapılan mali
yardım veya bağış kendilerine ödettirilir.
Eğer bu yardım veya bağış, rüşvet olarak bir kamu görevlisine veriliyorsa, rüşveti veren de, alan da
suçludur.
Ramazan Ağar’ın mali sekreterliği döneminde, Yol-İş Sendikası bazı kamu görevlilerine “hediye”
boyutlarını çok aşan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29. ve 30. maddelerinin yasağı
kapsamına giren hediye çekleri verdi. Ayrıca bazı başka kişilere de hediyeler verildi.
Yolsuzluk edebiyatımızda seçkin bir yeri olan, “rüşvetin belgesi olur mu!” sözleri burada geçerli
değildir.
Bu işlem “hediye çeki” biçiminde gerçekleştirildi.
Yol-İş Sendikası 26.12.2006 tarihinde 763851 sayılı faturayla Marks & Spencer’dan 38.983 liralık
hediye çeki; aynı gün 763852 sayılı faturayla da 6779 liralık hediye çeki aldı ve dağıttı.
Yol-İş, 24.12.2007 gün ve 075554 sayılı faturayla 16.949 liralık hediye çeki aldı. 24.12.2007 gün
ve 075551 sayılı faturayla da 42.372 liralık hediye çeki satın aldı.
Yol-İş’in yalnızca Marks & Spencer’dan yalnızca bu faturalarla satın alıp kullandığı veya
kullandırttığı hediye çeklerinin toplam miktarı 105 bin lira civarındadır.
Ayrıca 2005 yılı Ocak ayında 9.350 TL’lik (4.1.2005 gün ve 73432 no.lu fatura), Aralık ayında 2
fatura karşılığında 17.500 liralık (28.12.2005, yevmiye no.1658) hediye çeki alındı.
Bu kez rüşvetin belgesi var.
Bu hediye çeklerinin ödendiği faturanın üstünde hediye çeklerinin seri numaraları var.
Marks & Spencer Marka Mağazacılık A.Ş.’nin kayıtlarında, bu hediye çeklerinin kimler tarafından
kullanıldığı da belli. Hediye çekini kullanan, çekin arkasına kimliğini yazıyor ve imzalıyor.
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyorum.
Yol-İş Sendikası’nın Marks & Spencer Marka Mağazacılık A.Ş.’nden aldığı hediye çeklerine
ilişkin faturalar Yol-İş muhasebesindedir. Mağazadan da faturaların suretleri alınabilir.
Bu alımlar, Ramazan Ağar ve Mahmut Ballıktaş’ın bilgisi dahilinde yapılmıştır; Nuhi Çelebi
tarafından onaylanmıştır.
Faturaların üzerinde hediye çeklerinin seri numaralarından bu çeklerin kimler tarafından
kullanıldığı tespit edilebilir.
Bu çeklerin verilmesi, Sendikalar Kanununun ihlalidir; işçinin parasının kanun ve tüzük dışında
amaçlarla kullanılmasıdır.
Bu çeklerin alınması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre suçtur; verenler ve alanlar rüşvet
suçunda ortaktır. Hediye çeklerinin kimler tarafından kullanıldığının tespiti, ortada bir de rüşvet
suçunun olup olmadığını ortaya çıkaracaktır.
Ramazan Ağar ve Mahmut Ballıktaş bu hediye çeklerini kimlere dağıttıklarını açıklamalıdır.

